D. 9. december 2008.
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Vi startede med at synge: ”Hjerte, løft din glædes
vinger”. Annie Lunde Hansen ønskede ført til protokols, at der er en fejl i protokollen fra sidste
møde i valget af kirkeværge, hvor der mangler en stemme i optællingen. For eftertiden ønsker
Annie Lunde Hansen protokollen læst op for hvert punkt.
Punkt 4: resume af byggemøde fra formand for det stående udvalg bliver i dag fremlagt af Annie
Lunde Hansen.

Den regnskabsansvarlige, Ole Nielsen, resumerede fra to møder om en fælles regnskabsfunktion i
provstiet. Svinninge, Søstrup og Orø er positivt interesserede. Henning Hansen mente også, at
Holbæk Skt. Nikolai kunne tage Orø ind i deres regnskabsføring. Ole Nielsen bad ham om at give et
tilbud. Provsti-løsningen starter først op til marts-april. Vi aftalte at holde et kort lyn-møde, når Ole
Nielsen har fået Henning Hansens tilbud. Vi spørger Rie, om hun kan overtales til at passe
regnskabet, indtil vi har en anden løsning.
Om byggemødet: tækkemanden er snart færdig, og VVS-manden kan gå i gang. I januar graves en
fælles olietank ned et nærmere bestemt sted i græsplænen, som skal forsyne både kirke, præstegård
og forpagterbolig. Det er en god ide at invitere den eksterne regnskabsfører til
menighedsrådsmøderne. Britta Aagaard er ansat som projekt-regnskabsfører på forpagtergården.
Ole Nielsen taler med Britta Aagaard om hendes funktion samt overdragelse af regnskabet.
Julegaver til de ansatte – hver får en kurv til 500 kr. efter familiens forhold. Kontaktpersonen
overtager hvervet. Annie hjælper Lene med at lave listen.
Annie overgav listen med vikarer for organister og kirkesangere, kontaktpersonen overtog opgaven.
Der bliver hele fire konfirmationer i 2009, fordi forældre til tre af konfirmanderne har særlige
ønsker. Konfirmandlejren i 2009 kommer sandsynligvis til at få nye rammer, da sogne- og
hospitalspræst ved Ugerløse kirke Sara Yun Michaelsen og Kirsten Schmidt forhandler om et
samarbejde. Præsten regner med at starte minikonfirmander op i 2009 for 3. og 4. klasse, som så
løber hvert 2. år. Annie Lunde Hansen ønskede at få ført til protokols, at hun var glad for at få
startet minikonfirmander op. Præsten drager på Minikonfirmandtræf 2009 d. 16. maj ved Ågerup,
ca. 1000 kr. pr. menighedsråd. Præsten får en pris på kasketter til minikonfirmanderne til næste
møde.
Til Lucia-arrangementet sørger præsten og formanden for julebag m.m., Lene Hansen giver
nærmere besked. Lene Hansen sørger for godteposer og CD med Kim Larsens børnesange til Luciabørnene.
Jette Porting ønskede at fritages for hvervet som kirkeværge. Det bevilligede menighedsrådet
enstemmigt. Lene Hansen blev foreslået som kirkeværge. Annie Lunde Hansen ønskede ført til
protokols, at hun fandt det uheldigt, hvis kontaktpersonen også var kirkeværge. 5 stemte for Lene
som kirkeværge, Annie Lunde Hansen stemte imod.
Præsten blev ansvarshavende redaktør for kirkebladet og modtog en liste fra Annie Lunde Hansen
med forsk. steder, det nye kirkeblad skal sendes til/afleveres.
Formanden foreslog gaver og tak til afgående medlemmer, kirkeværge samt de to kasserere. Vi
vedtog at give dem en kurv til 500 kr.

Vi vedtog at henlægge beslutninger om honorarer til næste møde. Formanden får dækket udgifter til
konstituerende møde hos kassereren.
Annie Lunde Hansen afleverede indsamlingsprotokollen, nøglerne til kirkebøssen og nøglerne til
forpagtergården til menighedsrådet fra Karen Frederiksen. Annie afleverede forsk. protokoller og
papirer samt formandens arkiv til den nye formand.
Annie blev atter vores repræsentant for Dansk Sømandskirke og Dansk Kirke i Udlandet. Den
afgående kirkeværge gør en sag færdig om flytning af en urne, hvor sagen er langt fremskreden.
Jette Porting overtog indsamlingsbøssen.
Lene Hansen underskrev protokollen og forlod mødet.
Vi fastsatte næste menighedsrådsmøder til: 13. januar, 3. februar og 3. marts.
Alle underskrev protokollen.

